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 بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله

সকল প্রশংসা ককবল আল্লাির জনয। দরুদ ও সালাম বভষ্ত কিাক আল্লাির রাসুল 

সাল্লাল্লাহু আলাইভি ওয়া সাল্লাম, তার পভরবার, সািাবাশয় ককরাম এবং তার সকল 

অনুসারীশদর উপর। 

সমগ্র পৃভিবীর মুসভলম িাই ও কবাশনরা! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রিমাতুল্লাভি ওয়া বারাকাতুহু। 

িামদ ও সালাশতর পর... 

জায়ভনস্ট দখলদার কজাট তাশদর দসনযশদর মাধ্যশম মুসভলম কদশগুশলাশত ক্রমাগত 

আক্রমণ কশর যাশে। আর্ঘাশতর তীব্রতা ও বযাপকতায় মুসভলম িূভমগুশলা আজ 

জজ্ভরত। এই কজাট ভনরবভেন্ন িাশব আমাশদর ভিভলভিশনর অভধ্বাসীশদর উপর 

িামলা চালাশে। প্রধ্ানত কজরুজাশলম ও পভবত্র আল আকসা মসভজশদর 

চারপাশশর ভিভলভিনবাসীশদর লক্ষ্য কশর এসকল িামলা চালাশনা িশে। 

জায়ভনস্ট কজাট ভবগত ৭০ বছর ধ্শর তাশদর এই সন্ত্রাসী কাযক্্রম অবযািত 

করশখশছ। আশলাচনা সংভক্ষ্প্ত রাখার উশেশশয এসকল সন্ত্রাসী কায্ক্রশমর খুুঁভটনাভট 

আশলাচনার ভদশক যাব না। সংশক্ষ্শপ মূল কিা িশে – আন্তজ্াভতক কু্রশসিার 

কজাট মুসভলমশদর ভবরুশে ঐকযবেিাশব এই আগ্রাসন চালাশে। এর কনতৃত্ব ভদশে 

আশমভরকা। সাশি আশছ ভব্রশটন, ফ্রান্স এবং রাভশয়া। সাশি আরও আশছ তাশদর 

সকল আঞ্চভলক কদাসররা। আভম আমার আশলাচনা দুইভট পশয়শে আশলাচনা 

করশবা ইনশা আল্লাি।  

প্রিম পশয়েঃ আমাশদর ভিভলভিনী অভধ্বাসীরা আজ দুই ধ্রশণর আগ্রাসশনর 

মুশখামুভখ িশেন। িয় সরাসভর ইসরাইভল দখলদারশদর সমু্মখীন িশেন, অিবা 

ইসরাইশলর িশয় কাজ করা কদাসরশদর ষড়যশন্ত্রর সমু্মখীন িশেন। ইসরাইশলর িশয় 

কাজ করা কদাসরশদর অনযতম দৃষ্টান্ত – ‘িাতাি’ দশলর মািমুদ আব্বাস। 

ভিপাভক্ষ্ক ভনরাপত্তা ভনভিতকরশণর ছদ্মশবশশ কস ভিভলভিনবাসীর ভবরুশে চালাশনা 

ইসরাইশলর আগ্রাসশন সািাযয কশর যাশে। ইভতমশধ্য এই যুশে কস ভনশজশক 

ইসরাইশলর গুরুত্বপূণ্ ভমত্র ভিশসশব প্রমাণ করশত সক্ষ্ম িশয়শছ।  
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তৃতীয়ত, ভিভলভিশন আশরক দল অভধ্বাসী আশছন যারা গাজাশত বসবাস কশরন। 

গাজাবাসী একপ্রাশন্ত ইসরাইল িারা অবরুে, অনযপ্রাশন্ত জায়নবাভদ ভমসর 

সরকাশরর কাুঁটাতার িারা অবরুে। গাজায় অবস্থানরত মুজাভিদশদরশক প্রায়ই 

ইসরাইশলর ভনপীড়শনর ভবপরীশত; আত্মরক্ষ্া, ভনশজশদর সম্মাশনর সুরক্ষ্া ও আল 

আকসার পভবত্রতা রক্ষ্ার স্বাশি্ পাল্টা আক্রমণ চালাশত িয়। কসশক্ষ্শত্র 

গাজাবাসীশক তীব্র ইসরাইভল ভবমান িামলার সমু্মখীন িশত িয় এবং প্রচুর ক্ষ্য় 

ক্ষ্ভতর সমু্মখীন িশত িয়। আল্লাি সুবিানাহু ওয়া তায়ালা গাজাবাসী ও 

মুজাভিদশদর উত্তম প্রভতদান দান করুন। তাশদর শভিদশদর কবুল কশর ভনন, 

আিতশদর সুস্থতা দান করুন। ভবধ্বা ও এভতমশদর কিিাজত করুন, আমীন।   

আমাশদর ভিভলভিনবাসী িাই কবানশদর সািাযয করার সবচাইশত বািবসম্মত ও 

কায্কর পেভত িল – ভিভলভিনবাসীশদর ভবরুশে যারাই আগ্রাসন চালাশব বা 

চালাশত সািাযয করশব তাশদর সকশলর ভবরুশে সারা পৃভিবীশতই প্রভতশরাধ্ গশড় 

কতালা। সমগ্র মুসভলম উম্মািশক একশযাশগ সারা পৃভিবী জুশড় ভিভলভিশন আগ্রাসন 

পভরচালনাকারী ও আগ্রাসশন সািাযযকারীশদর স্বাি্ সংভিষ্ট ভবষশয় আর্ঘাত িানশত 

িশব। একাশজর মাধ্যশম আমরা আমাশদর ভিভলভিনবাসীশদর উপর কচশপ িাকা 

ভবশাল দাভয়শত্বর ভকছুটা িার লার্ঘব করশত পারশবা।  

জায়ভনস্ট-কু্রশসিার কজাট সমগ্র ভিভলভিন দখল করশত চায়। আল আকসা মসভজদ 

ধ্বংস কশর নীল নদ কিশক ইউশফ্রটাস পয্ন্ত ‘বৃিত্তর ইসরাইল’ গঠন করশত চায়। 

মুসভলম উম্মাি যভদ এই কজাশটর স্বাি্ সংভিষ্ট ভবষয়গুশলার উপর সারা পৃভিবী জুশড় 

িামলা চালাশত পাশর, তশব তা তাশদর এসকল কপ্রাশজক্ট বািবায়শনর পশি 

কায্কর প্রভতশরাধ্ ভিশসশবও কাজ করশব।  

মুসভলম উম্মািশক অবশযই কজশগ উঠশত িশব। মুসভলম কদশগুশলার দখলদার 

সরকারগুশলার আশায় বশস িাকা যাশব না। এসকল শাসক ও সরকার কখশনাই 

ভিভলভিনশক স্বাধ্ীন করশত পারশব না। ইসরাইশলর স্বাি্ সংভিষ্ট ভবষশয়র উপর 

িামলা করা ছাড়া এবং কয শভি ইসরাইলশক সিশযাভগতা কশর যাশে তাশক ধ্বংস 

করা ছাড়া ভিভলভিশনর মুভি সম্ভব িশব না। ভিভলভিশনর মুভির দাভয়ত্ব সমগ্র 
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মুসভলম উম্মাির। ভবশশষ কশর উম্মাির যুবক মুজাভিদশদর, যারা এই দাভয়ত্ব পালশন 

সক্ষ্ম।  

ভিতীয় পশয়েঃ আভম ভিভলভিশনর দধ্য্শীল, অটল-অভবচল মুসভলম উম্মািশক 

একভট বাত্া কপ ুঁশছ ভদশত চাই। ভবশশষ কশর যারা আল আকসা মসভজশদর 

কাছাকাভছ বসবাস কশরন তাশদর প্রভত আমার আিবান িাকশব – 

আল্লাি সুবিানাহু ওয়া তায়ালা আপনাশদর ভিভলভিন ও আল আকসা মসভজদ 

রক্ষ্ার দাভয়শত্বর ভনয়ামত প্রদান কশর সম্মাভনত কশরশছন। তাই জীবশনর কশষ 

ভনঃশ্বাস পয্ন্ত এই ভনয়ামশতর শুকভরয়া আদাশয়র কচষ্টা করুন। আজ ‘দুই কদশ 

নীভত’, ‘ইোরনযাশনাল করজুশলশন’, ‘অসশলা চুভি’ ও অনযানয প্রতারণামূলক 

চুভির নাশম ভিভলভিশনর িূভম ভবভক্র কশর কদয়ার ষড়যন্ত্র চলশছ। নামসব্স্ব চুভি ও 

ষড়যশন্ত্রর মাধ্যশম কযসকল ছদ্মশবশী ভবশ্বাসর্ঘাতক ভিভলভিশনর িভূম ভবভক্র কশর 

ভদশত চায় তাশদর প্রভতশরাধ্ করুন।  

এসকল ষড়যন্ত্র প্রভতিত কশর সমগ্র পৃভিবীশক জাভনশয় ভদন; এই বরকতময় িূভমর 

প্রভতভট বালুকণা রক্ষ্ার স্বাশি্ আপনারা আপনাশদর পশি অটল িাকশবন। এই 

িূভমর প্রভতরক্ষ্ার দাভয়শত্বর ভনয়ামত আল্লাি আপনাশদর দান কশরশছন এবং 

আপনাশদর এর প্রভতরক্ষ্ায় ভনশয়াভজত কশরশছন। আপনাশদর এই প্রভতরক্ষ্ার 

যাত্রায় কসই ঐভতিাভসক িশতায়াশক সামশন রাখুন যা ভিভলভিশনর পূব্সূভর শাইখরা 

আপনাশদর জনয করশখ ভগশয়শছন। িাভজ আভমন হুসাইন রভিমাহুল্লাি এর কনতৃত্ব 

ভিভলভিনী উলামাশয় ককরাশমর ঐকযমশতয আল একসা মসভজদ প্রাঙ্গশণ এই 

িশতায়া প্রদান করা িশয়ভছল। ১৩৫৩ ভিজভরর ২০শশ শাওয়াল কমাতাশবক ২৬শশ 

জানুয়াভর, ১৯৩৫ সাশল এই িশতায়া সব্সম্মভতক্রশম গৃিীত িশয়ভছল।  

এই িশতায়া অনুসাশর, ‘ইহুদীশদর ভনকট ভিভলভিনী িূভম ভবভক্র করা িারাম এবং 

এর মধ্যস্থতা, সিশযাভগতা করাও িারাম। এ সমি ভবষয়াভদশত সন্তুষ্ট িওয়া ও 

কজশনশুশন চুপ িাকাও িারাম। কযশিতু প্রশতযক ভিভলভিনী নাগভরক এই িশতায়া 



 
 

[7] 

 

জাশন এবং এর িলািশলর ভবষশয় সন্তুষ্ট কসশিতু কয বযভি িশতায়া লঙ্ঘন করাশক 

দবধ্ মশন করশব, কস কাশির এবং মুরতাদ িশয় যাশব1’। 

আপনাশদর পুণযবান পূব্সূভরশদর এই িশতায়ার উপর জশম িাকুন। ভনশজশদর 

সন্তানশদর এই িশতায়া ভশক্ষ্া ভদন। প্রশতযক িণ্ড, ভবশ্বাসর্ঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীশদর 

এই িশতায়ার আশলাশক প্রভতিত করুন।  

আভম আপনাশদর কসই আল্লাির ভজম্মায় কসাপদ্ করলাম, ভযভন তাুঁর উপর 

িরসাকারীর ভবশ্বাসশক রক্ষ্া কশরন।  

প্রশতযক সকল স্বাধ্ীন, সম্মাভনত বযভিশদর প্রভত আমার আিবান –  

যভদ আপভন এই বাত্ায় সতয ও উপকারী ভকছু কপশয় িাশকন, তশব তা অনুবাদ 

কশর যিাসম্ভব অভধ্কসংখযক মানুশষর কাশছ কপ ুঁশছ ভদন। আর যভদ এই বাত্ায় িলু 

ভকছু কপশয় িাশকন তশব আমাশদরশক উপশদশ ভদন। আল্লাি আপনাশক উত্তম 

প্রভতদান দান করশবন ইনশা আল্লাি।  

وآخُر دعوانا أن الحمُد هلِل رِب العاملين، وصلى هللُا على سيِدنا محمٍد وآِله 

ه
ُ
 هللِا وبركات

ُ
 .وصحِبه وسلم. والسالُم عليكم ورحمة

 
1 কুদশসর মুিভত, ইসলামী শূরার উচ্চপদস্থ কনতা ‘সাশয়যদ আমীন কিাসাইন’ এর িশতায়ায় 
এশসশছ কয, সমি ভবষশয় আশলাচনা, পয্াশলাচনা এবং দভলশলর আশলাশক এ কিা প্রমাভণত 
িশয়শছ কয,  
ইহুদীশদর ভনকট ভিভলভিশনর িূভম ভবশক্রতা কশয়ক কারশণ অপরাধ্ী। 
১. মুসলমানশদরশক তাশদর বাভড় র্ঘর কিশক কবর করার বযাপাশর পদশক্ষ্পগ্রিণকারী এবং 
সািাযযকারী। 
২. মসভজশদ আল্লাির ইবাদত করা কিশক বাুঁধ্া প্রদানকারী এবং তা ভবরান করার জনয সশচষ্ট। 
৩. ইয়াহুদীশদরশক বন্ধু রূশপ গ্রিণকারী। ককননা তার সকল কায্ক্রম মুসলমানশদর ভবরুশে, 
ইয়াহুদীশদর পশক্ষ্ সািাযয ভিশসশব ধ্রা িশব। 
৪. আল্লাি তায়ালা, তাুঁর রাসূল এবং মুভমনশদর কষ্টদানকারী। 
৫. আল্লাি ও তাুঁর রাসূশলর আমানশতর কখয়ানতকারী। 
--------------------- 
(আল কুদস কখশনাই ইহুদীশদর িশব না! পব্-১ | আরব জায়নবাদী িয়সাল কিশক ভবন যাশয়দ – 
পৃষ্ঠা – ২৯-৩১) 

https://gazwah.net/?p=38362 
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